DAPP inaugura ferramenta interativa para monitoramento de rede em
tempo real

Roberta Novis

A FGV-DAPP lançou ontem (1º) a ferramenta Política na Rede, uma plataforma
interativa de monitoramento em tempo real das redes. O Pulso do País, primeira
função que a ferramenta disponibilizará ao público, permite ao usuário acompanhar
o que as pessoas estão falando no Twitter sobre os principais temas de políticas
públicas, com atualizações a cada 10 minutos. Lançada em parceria com O Globo, a
ferramenta também ficará disponível no site do jornal.
Em entrevista ao jornal, o Diretor-Adjunto da DAPP-FGV, Rogério Sobreira, afirmou
que “a ideia do Pulso do País é indicar o que está sendo debatido”. “Nós temos hoje
sete temas de referência, e queremos mapear como as redes sociais se posicionam
em relação a esses temas, tanto em relação à intensidade quanto ao
georreferenciamento”, completou Sobreira.
O Pulso do País monitora, em tempo real, o que e onde as pessoas estão falando
sobre assuntos como educação, saúde, segurança, transportes, economia, corrupção
e protestos. O usuário pode ainda selecionar o tema, ou temas, de seu interesse e
explorar o mapa interativo. Quando uma menção é selecionada, é possível observar
ainda a evolução de menções em nível local e nacional. A tabela localizada abaixo do
mapa oferece duas possibilidades aos usuários: (1) Navegar por Estado, observando

um ranking do que se fala sobre cada um dos temas; e (2) Navegar por Tema,
observando o ranking de Estados, cidades e tópicos.
“Saúde é um tema que as pessoas têm discutido bastante”, afirmou ao Globo Rafael
Martins, coordenador de pesquisas da DAPP-FGV. “O internauta está muito
preocupado com a questão do ebola, e o caso é mencionado em todo o território
nacional. O Pulso do País é importante para pensarmos em políticas públicas. Esse
mapeamento é importante para os formuladores de políticas, que podem analisar
dados e discutir desenvolvimento de políticas estratégicas”.
São registrados até 4 milhões de tuítes por dia. Expressões e vocábulos referentes
aos objetos de pesquisa são relacionados e classificados com a utilização de técnicas
de análise textual, de forma a restringir as menções à área do tema de interesse. A
pesquisa e desenvolvimento do projeto foram realizados pela equipe multidisciplinar
da DAPP-FGV, que tem pesquisadores em redes sociais, sociologia, antropologia,
linguística, economia, política e técnicos de informação.
O Pulso do País não menciona candidatos ou partidos, com o propósito de preservar
a isenção política e propiciar uma discussão exclusivamente programática sobre
políticas públicas.

